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 פרק ח

ת  )א( ה אֶּ ְלּכָ ּמַּ ר הַּ ְסּתֵ ֵורֹוׁש ְלאֶּ ׁשְ ְך ֲאחַּ לֶּ ּמֶּ ן הַּ הּוא ָנתַּ ּיֹום הַּ ּבַּ

ְך  לֶּ ּמֶּ א ִלְפֵני הַּ י ּבָ כַּ הּוִדים ּוָמְרּדֳּ ּיְ ית ָהָמן צֵֹרר )היהודיים( הַּ ּבֵ

ה הּוא ָלּה:  ר מַּ ְסּתֵ יָדה אֶּ י ִהּגִ  ּכִ

 התחלת בנין בית המקדש -נתינת בית המן למרדכי ואסתר 

הנה כבר הארכנו לעיל )פרק ג רוש לאסתר המלכה את בית המן: נתן המלך אחשו
המן, והחזרתו לקדושה אצל מרדכי בזמן  על ידיפנימיות אסיפת הממון ב פסוק יג(

'קבלת התורה מאהבה', דוגמת "וינצלו את מצרים" שנאמר קודם יציאת מצרים 
 ומתן תורה.

י פעלו לבטל את גזרת ויש להוסיף בזה אותיות, שהנה אסתר המלכה ומרדכי היהוד
המן, וכן מרדכי היהודי לחם כנגד המן, ונתבאר לעיל שפנימיות מלחמתם היה על 
בנית בית המקדש, ואמרו חז"ל )ילקו"ש אסתר תתרנג( שכל מה שגידל המלך את 
המן היה כדי שלא יבנה מרדכי את בית המקדש, ועל כן לא יכלו לבנות את בית 

עמלק, כדברי חז"ל )סנהדרין כא:(, ועל זה  -המן א מחו את המקדש כל זמן שעוד ל
  .י, כפי שכבר הארכנו )לעיל פרק ג(היה עיקר מלחמתו של מרדכ

שהציעו לרבים, היה כעין המשך  'שק ואפר'( שהפסוק ב ונתבאר עוד )לעיל פרק ד
ורואים שתחת  מזמן החורבן שבעים שניםכבר בן הבית, שהרי עברו רלאבלות על חו

גזרת שמד, והיה  על כלל ישראל נגזר עוד שיחזרו לארץ ישראל כהבטחת הנביא
לא התקיים בהם "כילה חמתו על עצים ואבנים", אלא חס ושלום כעת ח"ו נראה ש

המגילה שאחשורוש הגדיל  נשלם הגלות והחורבן, וכפי שנתבאר עוד לעיל בתחילת
 כיפה, ולחם כנגד מלכות דקדושה.משל בכיון שכנגד כסא שלמה,  -את כסאו 

נמצא שמרדכי ואסתר היו עסוקים כסדר באבלות על החורבן, וזה היה פנימיות 
עבודתם ותפילתם, והרי אמרו חז"ל )תענית ל:( "כל המתאבל על ירושלים זוכה 

מרדכי ואסתר, כח ורואה בשמחתה", ויש לומר שכעת כאשר בית המן עבר לשליטת 
"זוכה ורואה  נתקיים בהםוודתם של מרדכי ואסתר, ממילא נשלם עב הקדושה,

, והיה זה התחלה ושורש לגאולת ישראל ובנית בית המקדש )תענית ל:( בשמחתה"
 השני.

וזה ענין תלית עשרת בני המן, שכן הם היו כותבי הכתב שטנה כנגד בנית בית 
אחשורוש בתחלת המקדש, וכמו שכתוב בנביא )עזרא פרק ד פסוק ו( "ובמלכות 

מלכותו כתבו שטנה על ישבי יהודה וירושלם. רחום בעל טעם ושמשי ספרא כתבו 
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ושמשי  -אגרה חדה על ירושלם לארתחששתא מלכא כנמא", ופרש"י "שמשי ספרא 
היה סופר הוא שמשי בנו של המן", ויש להוסיף עוד בזה בדברי חז"ל )מגילה טז.( 

שמי מוחק וגבריאל כותב", ולהנ"ל מתיישב "וימצא כתוב. כתב מבעי ליה, מלמד ש
עד למאד שאותו שמשי שכתב את הכתב שטנה כנגד בנין בית המקדש מחק את כל 
המעשה שמרדכי דיבר טוב על המלך, כי לא רצה שהמלך יזכר בכך, שמא יחזור 

 ויתן לו רשות לבנות את בית המקדש.

קודש הקדשים, וכפי ובפרט שאמרו חז"ל )ילקו"ש אסתר תתרנט( שהיה העץ מבית 
שכבר כתבנו לעיל )פרק ג פסוק ז( שעיקר מלחמתו של המן היה על בית קודש 

 –הקדשים, שכן המזבח כבר היה קיים, ועיקר מלחמת עמלק הוא על נקודת היחוד 
סוד קדש הקדשים, ועל כן בחר המן עץ לבנות את ביתו דיקא מבית קדש הקדשים, 

 ולבסוף על עץ זה גופא נתלה.

אותו העץ היה מבית המקדש, אלא כל עשרו של המן הגיע מבית המקדש, רק ולא 
אסת"ר ב ב(, ובזה מתיישב מדוע נתן המלך רק נ, כמ"ש חז"ל )פרקי דרבי אליעזר פ

מדרש תהלים מזמור כלשון חז"ל )ו של המן דיקא לבנית בית המקדש, שליש מבית
שה חלקים נחלק ממונו של יאכלו ענוים וישבעו. זה מרדכי ואסתר. תאנא, לשל" (כב

ועי' , "המן. שליש למרדכי ואסתר. ושליש לעמלי תורה. ושליש לבנין בית המקדש
 .(טואות  עבודת אלילים הלכה ג"ה )ליקוובאור חדש מה שכתב בזה המהר"ל בספר 

כח הס"א תחת יד מרדכי נמצא נתינת המלך את בית המן למרדכי ואסתר הוא הכנעת 
ובזה הוציאו מרדכי ואסתר "יקר מזולל", ויש לרמז זה  ,מלכות דקדושה -ואסתר 

 ' מכח הס"א.יקר'בתיבת "ליהודים היתה וגו' ויקר", שכן היהודים הוציאו ה

 'בשמחתה', [זוכה ורואה]גימ' עולה ב'אסתר מה הוא לה'  ויש לרמז בזה שתיבות
שכן אסתר קיבלה את בית המן ונתנו למרדכי אחרי שהגידה 'מה הוא לה', וזה היה 

שזכתה להתאבל על חורבן בית מקדשינו ותפארתינו, חורבן הבית המקדש אחרי 
,  ואז נתקיים בה "זוכה כפשוטו וחורבן נשמת ישראל בזמן אחשורוש והמן וכו'

 בנית בית המקדש.ורואה בשמחתה", של ירושלים, ואכן אז היה השורש ל

ויש לרמז ולבאר  לשון המגילה "מה הוא לה",  שהנה כבר הארכנו )בתחילת ]
שמרמז לאותיות 'הוא' שנחסרו משם השם  'הוא' במגילה, המגילה( בסוד תיבת

 , שרצתה להחזיר המלוכה להשי"ת, "מה הוא לה" ויש לרמז כאן בתיבות  וכסאו,
 ה"[-"מה ה'ו'א לוזהו: שי"ת, שרצתה להחזיר האותיות 'הוא' לה דהיינו

פעם אחת היו עולין ")מכות כד:(  חז"ל אחר חורבן בית שני אמרושם שוכ
כיון שהגיעו להר הבית ראו  ,כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם ,לירושלים

 :אמרו לו .מצחק בי עקיבאהתחילו הן בוכין ור ,שועל שיצא מבית קדשי הקדשים
מקום שכתוב ' :אמרו לו ',מפני מה אתם בוכים' :להם אמר ',מפני מה אתה מצחק'

לכך אני ' :אמר להן ',ולא נבכה ,ועכשיו שועלים הלכו בו 'והזר הקרב יומת'בו 
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וכי  ',ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו'דכתיב  ,מצחק
אלא תלה  ,אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני - מה ענין אוריה אצל זכריה

לכן בגללכם ציון שדה 'באוריה כתיב  ,הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה
עד שלא נתקיימה  ',עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם'בזכריה כתיב  ',תחרש

עכשיו שנתקיימה  ,נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה
 :בלשון הזה אמרו לו ',תו של זכריה מתקיימתנבואתו של אוריה בידוע שנבוא

  ' ".עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו'

שבכל הגלויות של  והיסורים' המכות'כאן בסיום מסכת מכות, הרומז על כל  זוהרמ
כלל ישראל, וחז"ל מלמדים אותנו היאך לחיות את האמונה בתקוה שכשם שנתקיים 

כך ו ירושלים זוכה ורואה בשמחתה",כדברי חז"ל "כל המתאבל על  הנבואות לרעה,
 יתקיימו הנבואות לטובה בקרוב.

וכשם שהיה כך עם רבי עקיבא אחר חורבן בית שני, כך יש לומר שהיה כעין זה אצל 
מרדכי והמן, אשר היו רואים איך המן הרשע בונה את ביתו מאוצרות בית המקדש, 

מעץ שהביא מקדש הקדשים, אך לבסוף מתברר שהכין לו המן את העץ  –ועוד יותר 
ילקו"ש אסתר לתליה, ואדרבה, כספו חזר לבנית בית המקדש, וכלשון חז"ל )

א המן ויכנוס ויכין רשע וצדיק ילבש, ואח"כ יבא מרדכי ויטלה הימנו ויב( "תתרנג
 ."ויבנה בו בית המקדש

 

ָנּה  )ב( ּתְ ּיִ ֱעִביר ֵמָהָמן וַּ ר הֶּ ְעּתֹו ֲאׁשֶּ ּבַּ ת טַּ ְך אֶּ לֶּ ּמֶּ ר הַּ סַּ ּיָ וַּ

ית ָהָמן: )ס(  ל ּבֵ י עַּ כַּ ת ָמְרּדֳּ ר אֶּ ְסּתֵ ם אֶּ ש ֶּ ּתָ ָכי וַּ  ְלָמְרּדֳּ

משמעות הכתוב כאן שהטבעת עברה ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן: 
וכן כתב לגמרי, ולא רק כדי שיוכל לחתום על הגזרה על כלל ישראל,  להמן

", המשנה היה נושא טבעת המלך מעת שנתן המלך הטבעת להמןהמלבי"ם )כאן(: "
גדולה הסרת טבעת יותר ")מגילה יד.(  פרק ג פסוק י( בדברי חז"לוהארכנו לעיל )

ונתבאר  מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להן לישראל וכו'",
בארוכה שנתינת הטבעת להמן ביטאה שהנהגת כל הבריאה כולה עברה לידי המן, 

( , ועיין בזה בסמוך )פסוק חולפי זה עתה עוברת הנהגת הבריאה לידי מרדכי ואסתר
 .יהודים כטוב בעיניכם"ואתם כתבו על הבדברי המלך "

  

ְבךְּ  )ג( ּתֵ ְגָליו וַּ ּפֹל ִלְפֵני רַּ ּתִ ְך וַּ לֶּ ּמֶּ ר ִלְפֵני הַּ ּבֵ דַּ ּתְ ר וַּ ְסּתֵ ף אֶּ ּתֹוסֶּ  וַּ

ר  ְבּתֹו ֲאׁשֶּ ֲחׁשַּ ת ָהָמן ָהֲאָגִגי ְוֵאת מַּ ת ָרעַּ ֲעִביר אֶּ ן לֹו ְלהַּ ּנֶּ ְתחַּ ּתִ וַּ

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20341/Temp/his_temp_1_1.htm%23אסתר%20פרק-ח-%7bב%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20341/Temp/his_temp_1_1.htm%23אסתר%20פרק-ח-%7bב%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20341/Temp/his_temp_1_1.htm%23אסתר%20פרק-ח-%7bג%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20341/Temp/his_temp_1_1.htm%23אסתר%20פרק-ח-%7bג%7d!


 פרק ח –ויושט המלך  –מגילת אסתר 

 ~ ז~ 
 

הּוִדים:  ּיְ ל הַּ ב עַּ ר )ד(ָחׁשַּ ְסּתֵ ְך ְלאֶּ לֶּ ּמֶּ ט הַּ ּיֹוׁשֶּ ְרִבט  וַּ ֵאת ׁשַּ

ְך:  לֶּ ּמֶּ ֲעמֹד ִלְפֵני הַּ ּתַּ ר וַּ ְסּתֵ ָקם אֶּ ּתָ ָהב וַּ ּזָ  הַּ

עיין לעיל )פרק ז פסוק ח( פנימיות ענין נפילת ויושט המלך לאסתר את שרבט הזהב: 
 אסתר כאן לפני המלך, וקימתה בכח שרביט הזהב.

 

ר  )ה( ְך טֹוב ְוִאם ָמָצאִתי חן ְלָפָניו ְוָכׁשֵ לֶּ ּמֶּ ל הַּ ר ִאם עַּ ּתֹאמֶּ וַּ

יב אֶּ  ֵתב ְלָהׁשִ ֵעיָניו ִיּכָ ְך ְוטֹוָבה ֲאִני ּבְ לֶּ ּמֶּ ָבר ִלְפֵני הַּ ּדָ ת הַּ

ד  ּבֵ ב ְלאַּ תַּ ר ּכָ ָדָתא ָהֲאָגִגי ֲאׁשֶּ ּמְ ן הַּ ת ָהָמן ּבֶּ בֶּ ֲחׁשֶּ ָפִרים מַּ ּסְ הַּ

ְך:  לֶּ ּמֶּ ָכל ְמִדינֹות הַּ ר ּבְ הּוִדים ֲאׁשֶּ ּיְ ת הַּ  אֶּ

 "וטובה אני בעיניו" –הרגשתו של יהודי בעת משתה היין 

ביטול הדעת ' מאמר'שרביט הזהב' כבר הארכנו במאמרי  וטובה אני בעיניו:
שמעיקרי ויסודות היום טוב פורים  'דרגת אדם הראשון קודם החטא –היין במשתה 

זה בחינת 'שכינתא ושל היהודי ש'וטובה אני בעיניו', הוא ההרגשה הפנימית 
 בתפארתה', בשונה מזמן הגלות ש'שכינתא בגלותא', אשר מבטא שהיהודי לא

להחליש  -וזה היה עיקר מלחמתו של עמלק  אהבת ה' אליו,ב מאמיןו מרגיש
 ולקעקע את האמונה של ישראל באהבת השי"ת לכל אחד ואחד מישראל.

וביום טוב פורים, אחר שנמחה זכר עמלק, חוזר היהודי וזועק 'וטובה אני בעיניך', 
 'השתחוה לצלם', או ח"ו בבחי' ח"והוא כל אחד ואחד מישראל, גם אם מרגיש ש

 ההשי"ת חפץ בו ורוצ'נהנה מסעודתו של אחשורוש', מאמין שעדין  בבחי'
הארת הבית  –בעבודתו, וזה מש"כ בספה"ק שבימי הפורים מתנוצץ אורו של משיח 

 . , עיי"ש עוד בזההמקדש השלישי

דברי השערי תשובה )תרצה א( "וכתב במור וקציעה נראה לי ושם הארכנו עוד ב
שאין צריך להיזהר לעשות בסעודת פורים זכר לאבילות ירושלים כיון דחייב 

 -סומי עד דלא ידע", שכן סעודת פורים היא בבחי' סעודת עורו של לויתן לב
, כאדה"ר קודם החטא, כזמן שבית המקדש קיים על מכונו והבריאה כתיקונה

 .(בסימן פל"ג תכחועיי"ש עוד בשייכות ימי הפורים לל"ג בעומר )כמבואר בשו"ע 

ים כסדר במעשה בסוד 'העינים' אשר מוזכר (ק ב פסוק הרפ)ועיין עוד לעיל 
 המגילה.
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י  )ו( ּמִ ת עַּ ר ִיְמָצא אֶּ ָרָעה ֲאׁשֶּ ל ְוָרִאיִתי ּבָ י ֵאיָכָכה אּוכַּ ּכִ

י ְדּתִ ן מֹולַּ ָאְבדַּ ל ְוָרִאיִתי ּבְ  : )ס( ְוֵאיָכָכה אּוכַּ

 אצל אסתר המלכה ואצל יהודה –כח הערבות של כלל ישראל 

מה שהוצרך לומר  .כי איככה וגו" אור חדשב כתב במהר"לאיככה אוכל וראיתי: 
כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי 'שאם כתב  ,שני פעמים 'איככה'

 על גב ףא ,היה נראה שלא היה בקשתה רק אם ישאר לה עמה 'ובאבדן מולדתי
שימצא רע את עמה אינה  ף על גבואם ישאר לה מולדתה א ,דמשפחתה יהיו נאבדין

מקפדת, ולכך אמרה שכל אחד לא אוכל לראות ואצל עמה לא אמרה באבדן עמי, כי 
בודאי דבר זה אי אפשר שיהרוג את כולם ולא יהיו בורחים איזה אנשים ולא יהיו 

בטוחה מן הש"י שלא יאבדו ישראל כלם נמסרים הכל בידיהם, גם כי דבר זה היתה 
", ואמרו עוד חז"ל במדרש אבל אצל מולדתה שייך לומר שיהיו נאבדים לגמרי

שאמרה אסתר למלך אחשורוש שיהרוג אותה כי איננה יכולה לראות ברעה שימצא 
 .את עמה

מאחר  שכל  '.כי איככה אוכל וראיתי וגווהנה הרמ"א ב'מחיר יין' הוסיף עוד וכתב "
(, ולכן מבקשת לפני הקדוש ברוך הוא, שיהיה ט.)שבועות ל ישראל ערבין זה לזה

", דהיינו שלמרות שהיא איננה בכלל הגזרה עקב היותה בעזרה לקדש שמו ברבים
 . אשת המלך עדין איננה יכולה לראות בצרת ישראל, עד שמוסרת נפש עבורם

ה שהמלך אחשורוש יתן למרדכי ורואים שאכן בכח המסירות נפש והערבות פעל
 ולאסתר את הכח להשיב את האגרות וכו'.

ויש למצוא לכל זה שורש בתורה, בענין ערבותו של יהודה על בנימין אחיו, שאמר 
כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה "לד( פסוק  בראשית פרק מדליוסף )

איך אעלה כו' ( "תר"מ שויג 'פר", וכתב שם בשפת אמת )ברע אשר ימצא את אבי
ליהודה  האכן באמת יותר צער הי ,פן אראה כו'. וקשה תיפוק ליה מצד הערבות

מצערו של אביו מכל הערבות של ב' עולמות. וזה עצמו הראה גם לאדון זה לראות 
איך גדלה צערו של אביו בעיניו כדי לעורר רחמנות גם בלבו על צער אביו. והאמת 

 ', על ידיולא יכול יוסף להתאפק'כתיב  רי זהכי תיכף אח , הכי במדה זאת נענה יהוד
ף א ,ואם כי ההתפעלות מתחלה הי' ע"י הערבות ,שכבר נסתלק כל נגיעתו של יהודה

הביאו ממדריגה למדריגה עד ששכח כל צער שלו בעבור צערו של אבא  על פי כן
 ".וכל זה משל לתהלוכות בני ישראל עם אביהם שבשמים. ודו"ק

 לאותו צריך והוא חבירו על רחמים המבקש מה שאמרו חז"ל )ב"ק צב.( "כל וכעין
תחילה", שכן נכנס בסוג הערבות וכח האחדות, וכח זה פועל רחמים  נענה הוא דבר

שבכח  –וחסדים, וכמו שהיה אצל יהודה כך היה כאן אצל אסתר וכלל ישראל 
 המסירות נפש והערבות שלה הצילה את כלל ישראל מכליה.

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20341/Temp/his_temp_1_1.htm%23אסתר%20פרק-ח-%7bו%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20341/Temp/his_temp_1_1.htm%23אסתר%20פרק-ח-%7bו%7d!


 פרק ח –ויושט המלך  –מגילת אסתר 

 ~ ט~ 
 

ש להוסיף ולהמתיק הדברים, שכן אסתר המלכה ומרדכי הצדיק הם משבט בנימין, וי
ויש לומר ש"במדה שאדם מודד בה מודדים לו" )סוטה ח:(, וכשם שיהודה מסר 
נפשו בערבות למען בנימין, כך כאן במעשה המגילה מסרו נפשם אסתר ומרדכי 

 יהודה[. -משבט בנימין למען הצלת כלל ישראל ] 

נו לעיל )סוף פרק ד( בדברי חז"ל שגזרת המן היה תיקון על חטא מכירת וכבר הארכ
שיוסף הצדיק רצה לבחון את אחיו אם ימסרו נפשם למען איתא בחז"ל יוסף, והרי 

בנימין, ולכן עשה את כל מה שעשה עם הגביע, נמצא שבמסירות נפש של יהודה 
במעשה המגילה כאשר למען בנימין התחיל התיקון על מכירת יוסף, ונשלם כאן 

]והארכו עוד במקו"א  אסתר ומרדכי משבט בנימין מוסרים נפשם על כלל ישראל
 .בשייכות של יוסף הצדיק ומרדכי הצדיק[

 

לֶּ  )ז( ּמֶּ ר הַּ ּיֹאמֶּ הּוִדי וַּ ּיְ י הַּ כַּ ה ּוְלָמְרּדֳּ ְלּכָ ּמַּ ר הַּ ְסּתֵ ֵורֹׁש ְלאֶּ ׁשְ ְך ֲאחַּ

ח  לַּ ר ׁשָ ל ֲאׁשֶּ ל ָהֵעץ עַּ לּו עַּ ר ְואֹתֹו ּתָ ְסּתֵ י ְלאֶּ ּתִ ה ֵבית ָהָמן ָנתַּ ִהּנֵ

הּוִדים:  ּיְ ּטֹוב  )ח(ָידֹו )ביהודיים( ּבַּ הּוִדים ּכַּ ּיְ ל הַּ ְתבּו עַּ ם ּכִ ּתֶּ ְואַּ

ר  י ְכָתב ֲאׁשֶּ ְך ּכִ לֶּ ּמֶּ ת הַּ עַּ ּבַּ טַּ ְך ְוִחְתמּו ּבְ לֶּ ּמֶּ ם הַּ ׁשֵ ם ּבְ ֵעיֵניכֶּ ּבְ

יב:  ְך ֵאין ְלָהׁשִ לֶּ ּמֶּ ת הַּ עַּ ּבַּ טַּ ְחּתֹום ּבְ ְך ְונַּ לֶּ ּמֶּ ם הַּ ׁשֵ ב ּבְ  ִנְכּתָ

 הארת ה'גאולה' שבתוך הגולה –ניות הארת האגרות הש

הנה כבר האריכו מפרשי הפשט טובא לבאר איך  תבו על היהודים כטוב בעיניכם:כ
רות של המן שלא יהיה סתירה לאגרות שהן מרדכי ואסתר את לשון האג ישבו

 שלחו, וביארו באופנים שונים.

שיוכלו  –אורים שישבו לשונו של המן שיתפרש להיפך יוהצד השוה שבכל הב
היהודים להרוג את אומות העולם, וכגון מה שפי' באחרו', שבאגרת של המן היה 

)לעיל פרק ג פסוק יג(, ובאגרות של  היהודים" כל את ולאבד להרג כתוב "להשמיד
מרדכי ואסתר נתפרש שתיבת "היהודים" אינו פירוש את מי יהרגו, אלא הוא פירוש 

כל אומות העולם, ומי  –ג ולאבד את כל" מי יהרוג, וכאילו נכתב "להשמיד להרר
והטעימו בזה כאן בלשון המלך אחשורוש "כתבו על  הם ההורגים, "היהודים",

'היהודים' כטוב בעיניכם", דהיינו שיכתבו כטוב בעיניהם פירוש על תיבת 
 'היהודים' שבאגרות של המן.

)כלשון ממכה עצמה מתקן רטיה" גאולתם של ישראל, אשר "דרך ויש להתבונן ב
ות בה"ב( וכלשון הכתוב )ירמיה פרק ל פסוק ז( "עת צרה היא ליעקב חליסהפייט ב
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וממנה יושע", ורמזו בזה בספרים ש"ממנה יושע", היינו מהמכה עצמה יושע, וכן 
 .ונהפכה עצת המן על ראשו –היה כאן שמהמכה עצמה נושעו כלל ישראל 

אולה הוא הארת אות א' בתוך והארכנו בזה טובא במאמרי גלות ונחמה, שעיקר הג
ה'גולה' וממילא נהיה 'גאולה', וכן הוא בכל עניני צירופי אותיות, שהצדיקים 

, ולזה יקרא 'המתקת הדינים', וכמש"כ מהפכים 'צרה' ל'רצה', 'חרם' ל'רחם' ועוד
 .אריז"ל שצריך ל'המתיק' את הדינים ולא לבטלם, וזה מה שמתגלה במגילההב

את מידת הדין, אך  תת הדין, האדם רואה בחיצוניולהמתיק אעבודת הצדיקים הוא 
הצדיקים רואים את הארת אות א' שבתוך ה'גולה' ומשם כוחם להפוך הגולה 

אלופו של עולם, ובמילא  –וגם בזמן שנראה כ'סתר', מוסיפים את הא' לגאולה, 
כן ור ה' גם במקומות ההסתרה וההעלמה, נהיה 'אסתר', כח אסתר המלכה להאיר או

כל עניני המדות הנפולות שצדיקים מגלים שבאמת הכל מגיע מהקדושה, רק צריך 
 ידע אי להמתיק הדין ולהפכו אל הקדושה.

רה בפורים בענין המתקת הדינים מי' שנא רהתוליקו"מ קמא ]וזה סוד כל האריכות ב
דיקא, שכן זה הארת ימי הפורים, לגלות את ה' בתוך ההסתרה, היינו סוד המתקת 

 נים.[הדי

יש לומר בדרך רמז בלשון הכתוב "כתבו על היהודים כטוב בעיניכם", שעיקר וכן 
הארת המגילה ומרדכי הצדיק הוא "כתבו על היהודים כטוב בעיניכם", מרדכי 
הצדיק מלמד כל יהודי להסתכל "על היהודים" "כטוב בעיניכם", להסתכל ולראות 

א המתקת הדינים, שהרי מרדכי ובעומק גם לזה יקראך ורק 'טוב' בכלל ישראל, 
רק בטוב ובקדושה,  –הצדיק ואסתר המלכה האירו לכלל ישראל את פנימיות רצונם 

ובזה המתיקו את הדינים והריחוק שהיה לכלל ישראל ]כאריכות דברי רביה"ק בתו' 
   .[אזמרה רפ"ב

הראיה אשר נזכר  ועיין עוד מה שכתבנו בארוכה לעיל )פרק ב פסוק ה( בענין כח)
כסדר בלשונות המגילה, וראה עוד לעיל )פרק ז פסוק י( בענין ההסתכלות של 

, הצדיקים על כלל ישראל, ועוד מה שכתבנו בזה בפסוק האחרון של המגילה
 (.שמרדכי הצדיק "דורש טוב לעמו"

וכמה נחמה יש בזה לכלל ישראל בתוקף הגלות, כאשר "דרך רשעים צלחה", וכלל 
בוזה ומושפל בין אומות העולם, אך כבר נתבאר שנס פורים הוא השורש ישראל מ

לגאולה העתידה, וכשם שבפורים התגלה איך מהאגרות הראשונות דיקא התהפך 
הכל לטובת ישראל, כך יהיה בגאולה העתידה, כאשר יתהפך הכל לטובת ישראל, 

 ונראה בנחמת ה' ציון.
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 סוד תורה שבעל פה -תמו בטבעת המלך חו כטוב בעיניכם כתבו 

הנה כבר הארכנו כתבו על היהודים כטוב בעיניכם בשם המלך וחתמו בטבעת המלך: 
טובא שמגילת אסתר היא השורש להארת תורה שבעל פה, בה מתגלה כחו של 

כתבוני לדורות", ועל כן איתא שבפורים 'היהודי לעשות תורה, וכבקשתה של אסתר 
בזמן מרדכי  בה, והארכנו שהקבלת התורהאת התורה מאה קיבלו כלל ישראל שוב

)עיין  , בה נתגלה שמציאותו של היהודי הוא תורה'על פהבשהיה על ה'תורה  ואסתר
 .נזכרים ונעשים' –כל זה בארוכה במאמרי 'שרביט הזהב' מאמר 'כתבוני לדורות 

נותן שוב ושוב את טבעתו ואומר  ודבר זה נרמז לכל אורך המגילה, כאשר אחשורוש
שיכתבו ויחתמו בשמו, וככל שיכתבו ויחתמו כן יהיה, הן בתחילת הגזרה כאשר 
אחשורוש אומר להמן )לעיל פרק ג פסוק יא( "הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב 
בעיניך", ואכן המן שולח אגרות בשם המלך, והמלך בעצמו איננו יודע מה נכתב 

והיה זה כח ה'תורה שבעל פה' שבקליפ'  בתרגום המגילה בכ"מ,שם, כמו שמפורש 
וכן כאן אצל מרדכי ואסתר, שאחשורוש מסיר את טבעתו, אשר  הקודם לפרי,

מבטאת את שליטתו ומלכותו ואומר למרדכי ואסתר "כתבו כטוב בעיניכם וחתמו 
ת עיקר תוקף הנס של פורים, אשר היה הפתח לבני, והרי אז התחיל בטבעת המלך"

הבית המקדש השני והארת תורה שבעל פה, וזה הרמז בתחילת הארת הנס, 
חכמי ישראל, ואומר להם  -למרדכי ואסתר  מלך' נותן את כל כחו והנהגתושה'

 לכתוב ולחתום בשמו כרצונם.

והרי הן הן הדברים בהארת תורה שבעל פה, שהשי"ת נותן לכלל ישראל את תורתו 
צונו, הן בכח הפסק הניתן לחכמי ישראל באופן ונותן להם את הכח לעשות בה כר

 אפילו אתם מזידין אפילו - נשגב עד למאד, כלשון חז"ל )ראש השנה כה.( "אתם
הניתן לכל אחד ואחד, והשי"ת חוזר ואומר  מוטעין", והן בכח החידוש בתורה

אומר", כמו שאמר לו אליהו הנביא  הוא כך בני יונתן אומר, הוא כך בני "אביתר
תר )גיטין ו:(, וזה מה שמצינו בכל המגילה שנזכר כסדר ענין הספרים לאבי

 כלל ישראל לעשות תורה. ם שלחווהמגילות, אשר מבטאים את כ

וגם בדרכי הפסק להלכה למעשה, שפוסקים בתורה כפי שנפסק בבית דין של מטה 
'מה  :ו"תורה לא בשמים היא", וכאריכות דברי חז"ל בזה: "יצאתה בת קול ואמרה

לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום', עמד רבי יהושע על רגליו ואמר: 
'לא בשמים היא' מאי לא בשמים היא, אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני 

. 'אחרי רבים להטות'אין אנו משגיחין בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה 
קודשא בריך הוא בההיא שעתא,  אשכחיה רבי נתן לאליהו, אמר ליה, מאי עביד

 אמר ליה: קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני" )ב"מ נט:(.

שלש ' נו לעיל )פרק ג פסוק יב( בענין המספרויש עוד להתבונן בזה, שהנה הארכ
שלש עשרה, ונתבאר שם מנין  וסובבים אודות קים, שכל הגזרה והנס עוס'עשרה



 פרק ח –ויושט המלך  –מגילת אסתר 

 ~ יב~ 
 

חמים, וכעת יתיישב עד למאד ענין הארת ת שלש עשרה מדות של רראשהנס היה בה
תורה שבעל פה בימי הפורים, שכן השורש של דרשות חז"ל בתורה שבעל פה הוא 

שלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהם, ועל ידם מפרשים חכמי ישראל את ב
התורה שבכתב, וכידוע בספה"ק שלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהם מכוונים 

, נמצא שכר מאמרי ר"ח ד ג(ש)עי' בבני י רחמים כנגד של שלש עשרה מדות של
לל ישראל לנס, ועל ידי זה גופא רת שלש עשרה מדות של רחמים זכו כשעל ידי הא

התחיל להתגלות הארת תורה שעל פה, בכח שלש עשרה מדות שהתורה נדרשת 
 בהם.

משה יום  בענין יום ט"ו, שהוא הארת "הוסיף (יג]ועיין עוד לקמן )פרק ט פסוק 
  [.אחד מדעתו", שורש אור תורה שבעל פה

כבר נתבאר כמ"פ, עיקר הארת תורה שבעל פה נמשך מכח הלוחות השניות וכפי ש
ושלמות הארת תורה שבעל פה היה ביום הפורים, ובזה יתבאר עוד שנתנו ביוהכ"פ, 

כפורים, שנמצא שהארת תורה שבעל פה התחיל  –פורים  )תקו"ז( מאמרם ז"ל
 ת שניות ביום הכפורים, ונשלם בפורים, כאשר "הדר קבלוה מאהבה".בלוחו

 

י הּוא  )ט( ִליׁשִ ְ ׁשּ ׁש הַּ חֹדֶּ ִהיא ּבַּ ֵעת הַּ ְך ּבָ לֶּ ּמֶּ ְראּו סְֹפֵרי הַּ ּקָ ּיִ וַּ

ׁש  י  חֹדֶּ כַּ ה ָמְרּדֳּ ר ִצּוָ ָכל ֲאׁשֶּ ֵתב ּכְ ּכָ ּיִ ִרים ּבֹו וַּ ש ְ ה ְועֶּ לֹוׁשָ ׁשְ ִסיָון ּבִ

ר  ִדינֹות ֲאׁשֶּ ּמְ ֵרי הַּ חֹות ְוש ָ ּפַּ ִנים ְוהַּ ְרּפְ ּדַּ ׁשְ ל ָהֲאחַּ הּוִדים ְואֶּ ּיְ ל הַּ אֶּ

ִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה  ש ְ ע ְועֶּ בַּ ד ּכּוׁש ׁשֶּ ֵמהֹּדּו ְועַּ

ְכָתבָ  ְכָתָבם ְוִכְלׁשֹוָנם:ּכִ הּוִדים ּכִ ּיְ ל הַּ ְלׁשֹנֹו ְואֶּ ם ָוָעם ּכִ  ּה ְועַּ

 '.הואפסוק א מה שיש לרמז בתיבת ' א פרק לעיל עיין :הוא

 

 עבודת מרדכי הצדיק ב'שבעים לשון' -גדולת המן 'שבעים יום' 

הנה חתימת האגרות היה בי"ג ניסן, וכתיבת האגרות השניות  בשלשה ועשרים בו:
היו בכ"ג סיון, והיה שבעים ימים בהם היה בבריאה גזרה על כלל ישראל )ועי' עוד 
בירו' סוטה פרק א הלכה י בענין שבעים ימים אלו(, והאריכו באחרו' באופנים 

רש )במדב"ר יד שונים לבאר שעיקר גדולת המן היה רק שבעים יום, ועיין עוד במד
יא( "מראש ספר בראשית עד קללת נחש שבעים פסוקים, א"ר פנחס שני אויבים לא 
נאררו עד שהשלים עליהם שבעים פסוקים: הנחש והמן הרשע, הנחש מבראשית עד 
ארור אתה מכל הבהמה שבעים פסוקים, המן מאחר הדברים האלה גדל המלך וגו' 
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 פרק ח –ויושט המלך  –מגילת אסתר 

 ~ יג~ 
 

כנו עוד לעיל סוף פרק ז בענין הנחש עד ויתלו את המן שבעים פסוקים", )והאר
 המן ואסתר, עיי"ש(. –הקדמוני וחוה 

וביערות דבש כתב )חלק א דרוש יז(: "ושבעים שנה ימיו, ולכך היה בין אגרות המן 
שנכתבו בי"ג בניסן, ואגרות מרדכי להשיב אגרותיו בכ"ג בסיון, שבעים יום כמ"ש 

מה איחרו מרדכי ואסתר בהצלת במדרש )ירושלמי סוטה פ"א ה"י(, וכבר תמהו ל
ישראל לבטל דת של כליה משך זמן רב, ומי יודע אם לעת כזאת ימצאו חן בעיני 

 המלך והפכפך היה. 

אבל אמרו )מגילה יד.( "גדולה הסרת טבעת" וכו' כמש"ל, כי בזה שהיו כל יום 
מעותדים למיתה, היו שבים בכל לב, ובכל יום היו נחשבים כמתים, זה היה מכפר 
בעבור עוונם, וכבר נודע כי הקדוש ברוך הוא מצרף יום לשנה, כדחזינן במדבר 
במדה רעה וכ"ש במדה טובה וכו', ומספר ימי איש שבעים שנה, וביקש מרדכי 
שיהיו ישראל בתכלית התשובה, ויהיו כל יום מוסרים נפשם להריגה, היו השבעים 

ך איחר בין אגרת לאגרת יום שיחשב יום לשנה, והרי מתוקן כל ימי שנותם, ולכ
 שבעים ימים, שהיא המכוון כמ"ש".

 שמרו שלא שמיטות שבעים לתקן כדי שנים שבעים הגלות שהיה ל"חז אמרו וכן
 .הגלות עניני אורך לכל שבעים במנין מיוחד ענין שיש ומבואר, ראשון בית בזמן

, וביחד הם שבעים כחות והנה יש שבעה כחות בנפש האדם, וכל אחת בנויה מי"ס
שבעים לשון, ולכל אומה ואומה יש כח אחר  –שרשיים, ומשם כח השבעים אמות 

שקליפת עמלק כולל כל השבעים כחות, ובזה יובן ענין  ספה"קבקליפ', ואיתא ב
עמלק שבעים יום, שהרי הוא כולל כל השבעים כחות של אומות  –גדולת המן 

 העולם.

הנס היה על ידי שהקדים השי"ת רפואה למכה על ידי  ויש לרמז שעל כן כל תחילת
מעשה בגתן ותרש, אשר היה על ידי זה שמרדכי ידע שבעים לשון, דהיינו שעבודתו 

 של מרדכי היתה להמתיק כל השבעים לשון ולכוללם בקדושה.

שהנה אמרו חז"ל )פסחים פז:( "לא גלו ישראל אלא כדי שיתוספו עליהם גרים 
)פסחים פז:(, וכבר נתבאר טובא שעומק המכוון לתורה בשעל פה, שהתורה 
נתחברה ונתבררה מכל מקומות מושבותיהם של כלל ישראל, הגמ' בבבל ומפרשי 

ולה, וזה עומק הגמ' בצרפת ובארצות אשכנז וכו' וכו', ובזה נתקן כל הבריאה כ
 "להוסיף גרים", היינו הניצוה"ק הפזורים בכל הבריאה כולה, ומהכל נעשה תורה.  

ובפרט אצל מרדכי הצדיק ש"גלה מעצמו" כדברי חז"ל )מגילה יג:(, והארכנו טובא 
לעיל )פרק ב( בענין זה, והיינו שאצל מרדכי נתגלה בשלמות מה שיורד מעצמו 

ם", ולא מתוך כפיה ואונס, ומכחו יכלו כל כלל לגלות, באופן של "להוסיף גרי
 ישראל לברר הבירורים ו"להוסיף גרים". 



 פרק ח –ויושט המלך  –מגילת אסתר 

 ~ יד~ 
 

ועל כן דיקא במגילת אסתר, אשר שם השורש לאור תורה שבעל פה, שם המקום 
שמתגלה הארת 'שבעים לשון', כאשר הנס מתחיל על ידי שמרדכי יודע שבעים 

את הרע שבכל הע' לשון לשון, וממתיק כל הלשונות של אוה"ע, ובזה כובש 
 וממילא 'המן נופל', שכן קליפת המן עמלק כולל את הע' לשון כנ"ל.

כל הבריאה כולה,  –ובפרט שמרדכי היהודי נהיה משנה למלך על קכ"ז מדינות 
 וממילא נכלל בזה גם כל השבעים לשון, ומכולם יחד נתגלה מלכות ה'.

 

ח  )י( לַּ ׁשְ ּיִ ְך וַּ לֶּ ּמֶּ ת הַּ עַּ ּבַּ טַּ ְחּתֹם ּבְ ּיַּ ֵורֹׁש וַּ ׁשְ ְך ֲאחַּ לֶּ ּמֶּ ם הַּ ׁשֵ ְכּתֹב ּבְ ּיִ וַּ

ֵני  ָרִנים ּבְ ּתְ ׁשְ ׁש ָהֲאחַּ כֶּ ּסּוִסים רְֹכֵבי ָהרֶּ יַּד ָהָרִצים ּבַּ ְסָפִרים ּבְ

ִכים:  ּמָ ָכל ִעיר ָוִעיר  )יא(ָהרַּ ר ּבְ הּוִדים ֲאׁשֶּ ּיְ ְך לַּ לֶּ ּמֶּ ן הַּ ר ָנתַּ ֲאׁשֶּ

ֵהל ל  ְלִהּקָ ת ּכָ ד אֶּ ּבֵ ֲהרֹג ּוְלאַּ ִמיד ְולַּ ׁשְ ם ְלהַּ ְפׁשָ ל נַּ ֲעמֹד עַּ ְולַּ

ָלָלם ָלבֹוז:  ים ּוׁשְ ף ְוָנׁשִ ִרים אָֹתם טַּ ּצָ ם ּוְמִדיָנה הַּ ֵחיל עַּ

י )יב( ר ּבְ ה ָעש ָ לֹוׁשָ ׁשְ ֵורֹוׁש ּבִ ׁשְ ְך ֲאחַּ לֶּ ּמֶּ ָכל ְמִדינֹות הַּ ָחד ּבְ ֹום אֶּ

ׁש ֲאָדר: ר הּוא חֹדֶּ ֵנים ָעש ָ ׁש ׁשְ  ְלחֹדֶּ

 ושמו אחד" ביום ההוא יהיה ה' אחד" -"ביום אחד" דיקא גזרת מרדכי 

של מרדכי ואסתר "ביום  –יש להתבונן בלשון המגילה באגרות השניות  ביום אחד:
גר"א( שכתבו כן כדי לסדר ה)עי' יוסף לקח ו ניםאחד", ובפשטות מבארים באחרו

האגרות הראשונות עם האגרות השניות, שהרי היו צריכים לישב הלשונות שיתפרש 
(, ועל כן נכתב חהאגרות הראשונות כאגרות השניות )כפי שהארכנו בזה לעיל פסוק 

ם אחד", כמו באגרות הראשונות שהמן הרשע כתב "ביום גם באגרות השניות "ביו
 אחד" כדי שלא יוכלו לברוח, ויהרגו את כלל ישראל במהירות.

באריכות שכל ענין  (לעיל)ויש להוסיף ולבאר באופן פנימי, שהנה כבר ביארנו 
הגזרה והישועה סובב על מנין שלש עשרה, הן זמן כתיבת האגרות הראשונות, הן 

תבאר שכלל ישראל ניצל דיקא בסוד שלש עשרה מדות של רחמים, זמן הגזרה, ונ
ועוד נתבאר ששלש עשרה מדות של רחמים הם השורש של שלש עשרה מדות 
שהתורה נדרשת בהם, אשר הם שורש תורה שבעל פה, ארש התחילה להתגלות 

 בהארת המגילה "כתבוני לדורות".    –בזמן מרדכי ואסתר 

ל רחמים הם בספי' הכתר, אשר שם מתגלה אחדות והרי שורש שלש עשרה מדות ש
"לית שמלא בעתיקא", ושם כולו אחד, 'אחד'  זוה"קהשי"ת בשלמות, וכלשון ה

עולה י"ג, וזה סוד גזרת מרדכי "ביום אחד", שעיקר רצונו של מרדכי ואסתר הוא 
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 פרק ח –ויושט המלך  –מגילת אסתר 

 ~ טו~ 
 

של רחמים בבריאה ולגלות אחדות השם יתברך, וכפי  תלהמשיך שלש עשרה מדו
( בדברי האריז"ל ש"מרדכי אסתר" עולה כמנין הזה לעיל )פרק ב פסוק שהארכנו ב

 י"ג פעמים שם ע"ב.

ועוד יש להוסיף ולבאר בזה, שהנה כבר הארכנו בתחילת המגילה באותיות 'הוא', 
אשר מרמזים לאותיות שנחסרו בפגם עמלק משם השם ומכסאו, וכל מעשה המגילה 

"ביום  )זכריה יד( מלכות ה' בריאה, בסודהוא לחזור ולתקן פגם זה, לחזור ולגלות 
שלם", ו"שמו  וההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" "הוי'ה אחד" היינו תיקון ל"אין שמ

אשי אחד" היינו תיקון לפגם ד"אין כסאו שלם", אשר פגם עמלק, ויש לרמז עוד בר
המשיכו פגם עמלק בשם  ה'מן ו'שתי א'חשורוש, אשר -תיבת 'הוא' תיבות של 

 .ובכסאוהשם 

"ל כסדר האריזי"ג, וכאריכות דברי עולה והרי תיבת 'הוא' עולה י"ב, ועם הכולל 
בענין הי"ג תיקוני דיקנא וי"ג נימין וי"ג חיורתא, שהכל סובב על ג' שמות הוי"ה, 

ושם שורש  –וכל שם ד' אותיות, וביחד עולה י"ב, ונוסף עוד אחד הכולל למנין י"ג 
 שלש עשרה מדות של רחמים.

וא יהיה ה' אחד ה"ביום ה )זכריה יד( יש לרמז בלשון הכתוב ואחר ההקדמה הנ"ל
ושמו אחד", שהתיקון יהיה דיקא ביום 'ההוא', כאשר יתוקנו אותיות 'הוא', 
והשורש וההתחלה לזה היה בנס פורים, אשר הוא תחילת מחית עמלק והחזרת כבוד 

  יאה, ועל כן היה דיקא "ביום אחד".שמים בבר

שהמן אמר "ישנו עם אחד מפזר ומפרד" ונתבאר בספה"ק שרצה לעורר וכשם 
פירוד וריחוק בין כלל ישראל, וממילא בין ישראל לאביהם שבשמים, אך מרדכי 
הצדיק הלך ו'כנס' את כל היהודים, ונתגלה בזה אחדות השם, דיקא מתוך "פעולות 

 המשתנות" )כאריכות דברי רביה"ק ליקו"מ תנינא תו' ב(.

 

לּוי ְלָכל  )יג( ָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּגָ ת ּבְ ֵתן ּדָ ָתב ְלִהּנָ ּכְ ן הַּ גֶּ ְתׁשֶּ ּפַּ

הּוִדים )עתודים( ֲעִתיִדי ּיְ ים ְוִלְהיֹות )היהודיים( הַּ ּמִ ּיֹום ָהעַּ ם לַּ

ם:  ֵקם ֵמאְֹיֵביהֶּ ה ְלִהּנָ ּזֶּ ׁש  )יד(הַּ כֶּ ָהָרִצים רְֹכֵבי ָהרֶּ

ְך וְ  לֶּ ּמֶּ ר הַּ ְדבַּ ָרִנים ָיְצאּו ְמבָֹהִלים ּוְדחּוִפים ּבִ ּתְ ׁשְ ת ָהֲאחַּ ּדָ הַּ

יָרה: )ס(  ּבִ ן הַּ ׁשּוׁשַּ ָנה ּבְ ְך  )טו(ִנּתְ לֶּ ּמֶּ ְפֵני הַּ י ָיָצא ִמּלִ כַּ ּוָמְרּדֳּ

ד ת ָזָהב ּגְ רֶּ ֲעטֶּ ת ָוחּור וַּ ֵכלֶּ ְלכּות ּתְ ְלבּוׁש מַּ ְכִריְך ּבּוץ ּבִ ֹוָלה ְותַּ

ֵמָחה:  ן ָצֲהָלה ְוש ָ ָמן ְוָהִעיר ׁשּוׁשָ ְרּגָ  ְואַּ
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 פרק ח –ויושט המלך  –מגילת אסתר 

 ~ טז~ 
 

 התחלת היציאה מהגלות –מרדכי יצא בלבוש מלכות 

פירש כל פסוק זה על  הנה בפירוש הגר"אומרדכי יצא בלבוש מלכות תכלת וחור: 
ציצית ותפילין, וז"ל: "לבוש מלכות: פירוש, טלית של מצוה, כמו שאמרו בזוהר 
'עיטפא דמלכותא'. תכלת: הוא תכלת שבציצית. וחור: הוא הלבן שבציצית. ועטרת 
זהב גדולה: הוא תפילין שבראש. ותכריך בוץ: הם הרצועות שכורכין בהם. וארגמן: 

 הם תפילה של יד". 

ים שנתחדש כאן אחר הנס ענין של קיום התורה והמצוה ברחוב העיר ובריש רוא
גלי, מרדכי יוצא מלפני המלך מעוטר בתפילין ועטף בטלית, בצורה שאמרו חז"ל: 

 רבי ותניא ממך', ויראו עליך נקרא' ה שם כי הארץ עמי כל )ברכות ו.( " 'וראו
"ק בסיפורי מעשיות שבראש", וכלשון רביה תפילין אלו אומר הגדול אליעזר

 מה לי תעשה אבל: ואמר האנוס ענה. לך במלך שגזר שמד( ואעשה –)מעשה ד 
 להיות רשאי שאהיה כבודי עיקר(: ל"הנ האנוס) ואמר "ענה :המלך אמר? שאמר
 שבכל מחמת, מאד להמלך וחרה, בפרהסיא ותפלין טלית להניח, בפרהסיא יהודי

 בבוקר השבועה, מחמת ברירה לו היה לא אבל, יהודים להיות רשאים אינם מדינתו
 בפרהסיא". ותפלין טלית והניח האנוס הלך

ויש לרמז בתיבות "ומרדכי יצא", שכאן היה תחילת היציאה מהגלות, אחרי 
שהכניעו את קליפת המן, התחיל הארת הבית המקדש השני, ואכן אחרי תקופה 

את בנית בית המקדש וכו', אמנם "אכתי  קצרה עלו כלל ישראל ארץ ישראל וסימו
עבדי אחשורוש אנן", אך סוכ"ס כלל ישראל חזרו לארץ ישראל ו"הדור קבלוה 

 מאהבה", וכאן היה השורש לכל זה.

שון ויקר", וכן משמעות פסוקי המגילה מיד אחר כך "ליהודים היתה אורה ושמה וש
של "אורה ושמחה",  שעתו, אלא שמאז התחיל זמן ומצבומשמע שלא היה רק אז ל

 אור של גאולה.

וכשם שביציאת מצרים בני ישראל מלו את עצמן, ואחר כך נאמר להם פרשת 
תפילין, דהיינו ב' אותות הקבועים לכל יהודי, ואחר כך קבלו שבת, וזה היה ההכנה 

בבית שני, כאשר בני ישראל חזרו וכמו כן  .לכניסה לארץ ישראל ]וקבלת התורה[
בית המקדש, התחילה הגאולה והישועה אשר מרדכי יוצא "בלבוש לארצם ובנו את 

בטלית ותפילין, וכלל ישראל חוזר לקיים את האותות ]כמו שיתבאר  -מלכות", 
 בסמוך בפסוק הבא[ ומתחילה גאולתם של ישראל.

ויש עוד להאיר בענין יציאת מרדכי ב"לבוש מלכות", שהנה אמרו חז"ל )סנהדרין 
 להם להעמיד לארץ, בכניסתן ישראל נצטוו מצות שלש אומר: יוסי רבי כ:( "תניא

 מהן איזה יודע ואיני הבחירה, בית להם ולבנות עמלק, של זרעו ולהכרית מלך,
 להם להעמיד אומר הוי בעמלק'' לה מלחמה יה כס על יד 'כי אומר כשהוא תחילה.

 להכרית או תחלה הבחירה בית להם לבנות אם יודע איני תחילה וכו', ועדיין מלך



 פרק ח –ויושט המלך  –מגילת אסתר 

 ~ יז~ 
 

 אשר המקום והיה' וגו אויביכם מכל לכם 'והניח אומר כשהוא תחלה עמלק של זרעו
 תחלה". עמלק של זרעו להכרית אומר הוי ' 'וגו' ה יבחר

על כן ווכן כאן כלל ישראל הולך לחזור לארץ ישראל ולבנות את בית הבחירה, 
"ומרדכי יצא בלבוש נכתב מיד אחר כך והמן,  - קודם לכן מחו את זרעו של עמלק

"להעמיד להם  -מצוה שנצטוו ישראל קודם בנין בית המקדש רמז לוזה מלכות", 
 כחשראל אחר כך הייה לכלל מרדכי היה 'משנה למלך'[ ומשם המלך" ]וכן 

 לעלות לארץ ישראל ולבנות את בית הבחירה.  והיכולת

נתבאר שצריך שיהיה 'מלך' כדי ללחום בעמלק כי המלך מאחד את העם,  ]ובמקו"א
אן מרדכי הצדיק כוזה מצוה המוטלת על כלל ישראל כאחד, ואם כן אתי שפיר ש

 , ומשם הכחס' את כל כלל ישראל כאחד, ועל כן אחר כך יצא בלבוש מלכותנ'כ
 לילחם בעמלק ולבנות את בית הבחירה.[

 

לבוש 'מצאנו כאן בפסוק התיחסות מיוחדת לענין ה בלבוש מלכות תכלת וחור:
שנקמו ישראל באויביהם, ומאידך גיסא מצאנו אצל  של מרדכי מיד אחרי 'מלכות

שאול, אחרי שלא קיים מצתו מחית עמלק כפי שנצטוה, שאמר לו שמואל הנביא 
ישראל", ומיד  על מלך מהיות ה' וימאסך ה' דבר את )שמואל א טו כז( "מאסתה

 אליו ויקרע. ויאמר מעילו בכנף ויחזק ללכת שמואל "ויסב כתוב בפסוק אחר כך
 נצח ממך. וגם הטוב לרעך ונתנה היום מעליך ישראל ממלכות את ה' קרע שמואל
", הרי לן שמיד אחרי שלא קיים להנחם הוא אדם לא כי ינחם ולא ישקר לא ישראל

שאול את מצות מחית עמלק קרע שמואל את מעילו, ואח"כ אמר לו "וגם נצח 
ישראל לא ישקר", ומאידך אצל מרדכי הצדיק שקימו מצות מחית עמלק נזכר שהיה 
תיקון ושלימות לענין ה'לבושים', וגם יש עסק מיוחד בפורים אודות ענין הלבושים, 

, והארכנו בכל זה 1"ק שימי פורים הם תיקון מידת ה'נצח' וכמו כן ידוע בספה
 בסודם של דברים בספר 'מכון שבתך' )מאמר ליקו"מ תנינא תו' ח פרק א(.

 

הּוִדים ָהְיָתה )טז( ּיְ ֹן ִויָקר לַּ ש  ְמָחה ְוש ָ  :אֹוָרה ְוש ִ

                                                           

ונצחון של ישראל שהיו בימי פורים מי יוכל לשער, )מס' מגילה תורה אור א( " :בשל"ה הק'ו 1
טו כט( 'וגם נצח ישראל לא ישקר',  ואל אוכתיב במלכות שאול שאמר שמואל הנביא )שמ

יחלק שלל זה מרדכי ואסתר' )אסת"ר י יד(, ויש ענין גדול 'ובבוקר יאכל עד זה שאול, ולערב 
, ונודע כי נצח והוד הם היריכים, נצח ירך ימין, והוד ירך 'וגם נצח ישראל לא ישקר'בפסוק זה 

 שמאלי", עיי"ש עוד.
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 פרק ח –ויושט המלך  –מגילת אסתר 

 ~ יח~ 
 

 "הדר קבלוה מאהבה" - ושמחה" ליהודים היתה אורה"

 באוריתא למעסק רשותא הות כתב התרגום: "ליהודאיליהודים היתה אורה ושמחה: 
 ועל ידיהון על תפילין ולאחתא בניהון עורלת ולמגזר ומועדיא שביא ולמיטר

עם מה שהארכנו לעיל )פרק ג פסוק ו(  שעיקר רצונו  רישיהון", והדברים מתישבים
שהמן גזר על  -של המן היה להעבירם על הדת, וכן משמעות דברי התרגום כאן 

קיום המצוות, ורק אחרי שנהרג המן חזרו לקיים תורה ומצוות בפרהסיא, והאריכו 
במפרשים שמצוות אלו הם כנגד השני אותות וכו', ובזה יש לבאר את דברי 

סקים שכתבו לקרוא את המגילה דיקא עם תפילין, שכן זה צורת קריאת המגילה הפו
"הדור קבלוה מאהבה" ובפרהסיא )וכפי שהארכנו לעיל בסמוך גבי מרדכי  –

 היהודי(. 

 ויש להתבונן ולהבין בפשטות, שבפסוק זה נרמז דברי חז"ל )שבת פח.( "הדור
 קיימו היהודים', וקבלו 'קימו דכתיב )לקמן פרק ט פסוק כז( אחשורוש בימי קבלוה

כבר", והארכנו )לקמן שם( היכן רואים שהיה קבלת התורה בימי מרדכי  שקיבלו מה
ואסתר, ובאמת כאן רואים שהיה התחדשות בקיום התורה והמצוות, כלל ישראל 

 חזר לקיים את התורה והמצוות בפרהסיא. 

"ו שנים, ולאחר מכן וכמו שהיה במצרים, שכלל ישראל היו מושפלים ומבוזים רד
יצאו ממצרים לחרות עולם, וקיבלו את התורה, ובכל הבריאה כולה היה פליאה 
גדולה על גודל הנסים שהיו לכלל ישראל מעל דרך הטבע, כמו שאמרה רחב 

 את ה' הוביש אשר את שמענו למרגלים ששלח יהושע: )יהושע פרק ב פסוק י( "כי
 בעבר אשר האמורי מלכי לשני עשיתם ואשר ממצרים בצאתכם מפניכם סוף ים מי

 רוח עוד קמה ולא לבבנו וימס ונשמע אותם. החרמתם אשר ולעוג לסיחון הירדן
 מתחת". הארץ ועל ממעל בשמים אלהים הוא אלהיכם ה' כי מפניכם באיש

 קולו היה לישראל תורה וכן בזמן מתן תורה, אמרו חז"ל )זבחים קטז.( "כשניתנה
 בהיכליהן רעדה אחזתן כוכבים עובדי מלכי וכל סופו, ועד העולם מסוף הולך

 הרשע בלעם אצל כולם נתקבצו כבוד', אומר כולו 'ובהיכלו שנאמר שירה ואמרו
 להם אמר לעולם' וכו', בא מבול שמא שמענו, אשר ההמון קול 'מה לו: ואמרו
 שנברא קודם דורות ד"תתקע אצלו גנוזה שהיתה גנזיו בבית לו יש טובה חמדה
' ה ואמרו כולם פתחו[ מיד] יתן לעמו עוז' ה שנאמר לבניו ליתנה וביקש העולם

 בשלום". עמו את יברך

, בחורבן בית ראשון , שהרי כלל ישראל גלו מארצםבזמן מרדכי ואסתרוכמו כן היה 
והיו שבעים שנים מבוזים ומעונים תחת מלכויות אומות העולם, ובסוף גזר עליהם 
המן "להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים", והיה נראה שח"ו אבדה תקותם, והנה 
ברגע כמימרה נתהפכה קערה על פיה, וחזר כבודם של ישראל עד שמרדכי היהודי 

 שראל ובנית בית המקדש השני.נהיה משנה למלך, ואכן משם התחיל צמיחת קרן י



 פרק ח –ויושט המלך  –מגילת אסתר 

 ~ יט~ 
 

ובזה "הדור קבלוה מאהבה", כאשר חזרו לקיים תורה ומצוות באתגליא, ולא חששו 
עוד מאומות העולם, וזה הרמז בפסוק "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר", 
כאשר חזרו לקיים את התורה ]זו 'אורה'[ מתוך 'שמחה' ]הדור קבלוה 'מאהבה'[ 

 ששון ויקר.

 הכלי לקבלת התורה  –סורי הגלות צער וי

דרשו חז"ל )מגילה טז:( "אורה זו תורה", וכן אמרו  חז"ל ליהודים היתה אורה: 
)שבת פח.( "הדור קבלוה בימי אחשורוש", ויש להתבונן במה שזכו דיקא בפורים 
לתורה, וכן היות שבימי הפורים קיבלו התורה מאהבה )שבת פז.( מהראוי להתכונן 

כיאות בהתבוננות בגודל חביבות הלומד ושונה בתורה, וכמ"ש בסדר לכך כראוי ו
 הנוכחות פני הוי'.ו יוד, החביבות של היההאקדמות

( : )פרק יח, נצטט מלשונו הנפלאתנא דבי אליהו רבההלגודל חביבות דבריו של ו
"מאי 'שפכי כמים לבך נכח פני ה'', מכאן אמרו כל תלמיד חכם שיושב וקורא 
ושונה ועוסק בתורה הקב"ה יושב כנגדו וקורא ושונה עמו, שכאן נאמר 'נכח פני ה'' 
ולהלן הוא אומר 'ויחנו אלה נוכח אלה וגו'' )מ"א כ( מה להלן פניהם של אלו נוכח 

ם של אלו, אף כאן וכו', ואלולי שהדבר פניהם של אלו ופניהם של אלו נוכח פניה
שלולי  –", והדברים נוראים כתוב אי אפשר לאומרו וכל האומרו היה חייב מיתה

לימוד תורה לשמה, להגות בתורה יומם וליל בכל ששהדבר כתוב האומרו "חייב 
כחו. ועיקר תורה לשמה שישיג הארה עצומה בנפשו, ושעל ידו יהיה לו מוחין בעת 

ע באמת, שאי אפשר להשיג שום הארה וחיות אלהות, אם לא על ידי התפלה. ותד
עסק תורה לשמה, 'לדבקה בו כי הוא חייך' )דברים ל כ( ממש, הן לימוד פוסקים, 
ומכל שכן גמרא, ומכל שכן זוהר וכתבי מרן, שעיקר הלימוד להשיג הארה וחיות 

 אלהות.

רכז. שצ"ה ע"ב(, מענין  וכבר דברתי הרבה בזה בחבורי על הזוהר )זוהר חי ויחי
, כי זה כל מגמתי היה להשיג חיות ודביקות אלהות, 2נפלא שהיה לי בימי חורפי 

                                                           
כי מי שנדבה רוחו להתקדש ליוצרו, עיקר יעסוק בתורה בגמרא פוסקים "ראה בזוהר חי שם:  2

י, ואחר חצות לילה דייקא, ובהיות עדיין לא נזדכך גופו יתרחק מאד מבלי זוהר כתבי האר"
להנות מעוה"ז, ויהיה ניזון בלחם צר ומים לחץ, והיצר יתגבר עליו לבטלו בכמה מרה שחורה 

  ., ואל ישגיח כלל כי התורה תשמחהוועצבות

רף אפי' פעם אחת, ובימי חורפי ישבתי בבדידות בימי חורף, והקור היה חזק ולא הוחם בית החו
והייתי יושב ולומד מחצות לילה עד אור היום, וכמעט לא הייתי מרגיש כלל, וישבתי בעוני גדול 
בלתי לחם, אפי' לחם צר כמעט לא היה לי, ולא הייתי מרגיש מרוב אור התורה שטעמתי מאורו 

 רתו. יתברך, והשגתי כל המדריגות, והשגה נפלאה לראות את צורות התנא באורו וכל צו

ולמדתי עם איש אחד, ואמרתי לו צורת כל תנא, ופעם אחת אמר לי, מי יאמר שהוא כך, ואמרתי 
לו הרי הוא זמן קרוב שאני באתי למדינות פולין ואינינו מכיר שום אדם, אמור לפני שמות 
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והתקשרות במושכל באור ההשכלה. וכל זה לא יושג באין פנים, אלא על ידי תורה 
לשמה, להמית עצמו על התורה, ואם אין לו תורה אין לו כלום, הכל טעות מקליפות 

  נגה. ודי בזה כאן.

ושמחה, שיהיה לו לב שמח ויסבול על ידי זה כל הרעות והצרות שבעולם, ויקבל 
הכל בשמחה, כמו שאמר מרן הריב"ש טוב )בן פורת יוסף, פ"ב ע"ב( לאיש אחד, 
אם תרצה שיהיה לך עולם הזה ועולם הבא, תאמין באמונה שלימה שבכל תנועה 

ה תקבל הכל בשמחה, הוא אלופו של עולם, ואין שום מקרה בעולם, על ידי ז
שהמלך עליון גדול ונורא משגיח בעצמו על בריה שפילה ואפילה, כמאמר נעים 
זמירות )תהלים לא ח( 'אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את עניי', מלך גדול כזה 
רואה בעניי ובחלישות דעת שלי, שהיו מחלישין דעת הרבה כנודע, 'ידעת בצרות 

 ה יודע ומשגיח בצרות נפשי, נפשי', זה לי לשמחה גדולה שאת

וכשמקבלין הכל בשמחה, יהיה לו עולם הזה ועולם הבא, אף דעבדין ליה ביש, 
א(, 'חלק' נשמתו, בחיות שנה ד מרק 'יום טוב', 'ושמח בחלקו' )אבות פאצלו הוא 

אלהות 'לדבקה בו', ואינו מקנא לשום אדם המגדילים עליו, הכל בטל ממנו מגודל 
כשישיג חיות והארה ודביקות אמיתי, חיי עולם הבא ממש, השמחה. ומכל שכן 

משיג בגוף בעולם הזה, שאין נועם כנועם הזה, ואין עושר בעולם כהשגות הדעת 
הזה. ועל כל פנים כל אחד לפי ערכו יהיה לו לב שמח לקבל באהבה הכל, אזי 'יום 

 ."טוב' לו אף בעולם הזה

כו בחומר ובלבנים, יש לומר שכן היה במצרים זכו למתן תורה על ידי שנזדכש וכשם
בזמן מרדכי ואסתר, כאשר זכו להארת תורה שבעל פה ו"הדר קבלוה מאהבה", 
שקודם לזה נזדככו בגלות, וכן היה להם יסורים וצער מגזרת המן, וזה היה הכלי 

 לקבלת התורה. 

                                                                                                                                                                      

אנשים מכל מה שאתה מכיר במדינה זאת, שמם ושם אמם, ואני אומר לך אם הוא תינוק מוטל 
או גדול, וצורתו ושערו, וכל עניניו ומלאכתו, אם הוא ת"ח או חייט או תינוק יונק משדי בעריסה 

אמו, ונסה אותי יותר משתי שעות, ועל הכל השבתי במכוין. ופעם אחת בדה מלבו איזה שם, 
ואמרתי לו לית דין בר נש, ואיש זה שמו החסיד מו"ה שלמה יוסף דירתו סמוך לסטאשוב, והיה 

  .וראים, וסיפר להחברים זה באריכותזאת על ימים נאצלינו בשנה 

ועיינתי לנפשי שצריך לדבק נפשי בצדיקי הדור, וכך עשיתי, ועיקר התדבקות שלי היה בדודי 
מורי ורבי הקדוש, ולימד אותי לילך במדות טובות ודרכים ישרים, וביחודים הקדושים, וסמך 

ל הכל לא נכנע לב הערל להשיג השגה אותי בכל כחי ובשבועה חמורה שלא יעזוב אותי, וע
נקיה בלב טהור, עד שעמדו עלי רשעים גמורים, וסבלתי בזיונות וחרופים וגידופים שלא נשמע 
כמוהו, וסבלתי ושתקתי, ובזה נפתח לי השגה אמיתות, ועד היום לא שלותי ולא שקטתי ולא 

לב טהור ותפלת אמת עייל נחתי ויבא רגז, ומחלישין דעתי הרבה, וגורמים לי טובות גדולות ו
ונפיק והשגה נפלאה, וכולי האי ואולי יכנע להיות נכנע לפני קוני דלא איעול בכסופא לעלמא 

 . ע"כ."דאתי
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:( "ששון זו מילה", ועיין מה שכתבנו לעיל )פרק ז אמרו חז"ל )מגילה טזששון: 
, אדר' בז נולד רבינו שמשה ץ("היעב בשם טו"ג קעג בדרשות דף) מהחת"ספסוק י( 

 שנה ובאותו( ב נ"כמ"ש באדר) מהול שנולד כיון אך, באדר ד"בי מילתו יום והיה
 ימים הם אלו ימים' ב כן ועל, ו"לט ברית דם ההטפת נדחה כן על, בשבת ד"י חל

 כלל של הקשר פנימיות גילוי דהיינו, רבינו משה של הברית של אורו בהם שמאיר
וזה "ששון זו מילה", שכן הנס של פורים היה מכחו של משה , ת"והשי ישראל

 רבינו, אשר כולל את כל נשמות ישראל.

 

)מגילה טז:( "ויקר זה תפילין", ועיין עוד 'אשיחה בחוקיך' פרשת אמרו חז"ל  ויקר:
תצוה שיחה א' בענין הארת כח הציץ שבמקום תפילין, והכח  לעורר את פנימיות 

 רצונם וליבם של ישראל בכח 'אהרן הכהן' העולה בגי' 'פורים'.

 

ר ּוְבָכל ְמִד  )יז( בַּ ר ּדְ יָנה ּוְמִדיָנה ּוְבָכל ִעיר ָוִעיר ְמקֹום ֲאׁשֶּ

ה ְויֹום טֹוב  ּתֶּ הּוִדים ִמׁשְ ּיְ ֹון לַּ ש  ְמָחה ְוש ָ יעַּ ש ִ ּגִ ְך ְוָדתֹו מַּ לֶּ ּמֶּ הַּ

ם:  הּוִדים ֲעֵליהֶּ ּיְ ד הַּ חַּ ל ּפַּ י ָנפַּ ֲהִדים ּכִ ץ ִמְתיַּ י ָהָארֶּ ּמֵ ים ֵמעַּ ּבִ  ְורַּ

ס של פורים דבר חידוש שלא רואים בשום מוצאים בנ ורבים מעמי הארץ מתיהדים:
יום טוב, שנתרבו על ידי הנס גרים, והארכנו בזה בספר 'מכון שבתך' )מאמר 
'הגירות במשנת ליקו"מ(, ובשייכות כל זה לישיבת מרדכי בשער המלך )לעיל ב 
יט(, שהוא בדוגמת הסנהדרין אשר מקומם ב'שער', ושם מאיר 'כח המשפט', ובכח 

לירד למקומות ההסתרה ולהעלותם, ועל ידי זה נתגלגל הנס של זה יכל מרדכי 
 פורים, אשר על ידו נתרבו הגרים, עיי"ש בארוכה. 
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